
Nyhetsbrev 4 Gamla Haga vägförening 
ÅRSSTÄMMA 

Vi har haft en härlig inledning av sommaren. Trots det fina vädret kastar Corona-pandemin en skugga 
över vår lilla del av världen. Alla måste vara försiktiga och med detta i åtanke funderar vi i styrelsen 
på hur vi kan genomföra en årsstämma i vår förening. 

Från den 15 april gäller en tidsbegränsad lag om förvaltning av samfälligheter. För 
samfällighetsföreningar innebär den att styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss årsstämma 
får besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem. 

Detta ger oss möjlighet att inför vår kommande stämma se till att man som medlem kan företräda 
maximalt 5 fastigheter, dels för att minska antalet medlemmar som fysiskt deltar vid stämman och 
dels för att medlemmar ska kunna göra sin röst hörd utan att fysiskt vara närvarande. 

Vi vill gärna försöka ha en årsstämma och planerar att genomföra den i slutet av augusti, preliminärt 
datum är den 31 augusti. Detta datum är mycket preliminärt, beroende på vad som händer i 
regionen med smittspridning under sommaren. Vi planerar att ha stämman utomhus, under tak, om 
möjligt, eller alternativt i en stor lokal. Vi återkommer med mer bestämda planer under augusti 
månad. 

Vi vill också passa på att påminna om att motioner från medlemmarna ska lämnas in före den 15 juli 
enligt gällande stadgar. Eventuella motioner skickas till styrelsen@ghv.nu 

 

GRÖNYTOR 

Vi är priviligierade som bor i ett område omgivet av lummig grönska och fantastisk natur. Låt oss 
hjälpas åt att sköta vårt område på bästa sätt. 

Potthålen som uppstår i vägarna kan vi själv fylla i med jämna mellanrum så att det blir behagligt att 
köra inom området. Om vi håller hastigheten runt 20 km per timme blir slitaget på grusvägarna 
mindre och därmed kostnaden för underhållet av vägarna. 

Grönområdena behöver rustas upp, det finns snår och dungar som inte blivit uppröjda på ganska 
många år. Vi har startat upprustningen av våra grönytor genom att börja med sommarängen och 
delar av Hagaparken. Det finns också träd som behöver fällas, buskage som behöver rensas upp och 
stubbar som ska tas bort. Flera i styrelsen har hjälpt till att såga och klippa under våren. Vi vill gärna 
fortsätta att vara aktiva med underhållet av grönytorna, men då behöver vi er hjälp med att behandla 
gräsytor och ängar som de förtjänar att bli behandlade. 

Om man tar sig en tur i vårt område träffar man ofta på bilar som är parkerade på gräsytorna framför 
fastigheterna. Det är inte ok att parkera där och inte heller på ängarna. Gräsytorna framför 
fastigheterna har till uppgift att samla upp regnvatten. Att parkera på ängarna och att dessutom 
klippa ut parkeringsrutor på ängarna gör att flera års arbete med att få ängsblommor att växa plånas 
ut. Växtligheten dör om man tar för vana att parkera på ängarna. Låt oss hjälpas åt att behandla våra 
fina gröna omgivningar med respekt. 
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Sommarhälsningar 
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